Trump minacas enskribigi
kontra?fa?isman organizon en
sian liston de teroristoj

Va?ingtono, jun 1 (RHK) La usona registaro Donald Trump kulpigas kontra?fa?itojn, mallonge
Antifa, pri la lastaj protestoj en Usono kaj minacas pri enskribi?o de la grupo en la listo de teroristaj
organiza?oj.
Trump kulpigis la amaskomunikilojn “fari ?ion eblan por instigi malamon kaj anarkion” en la lando.
Liaopinie, la anarkiistoj, kiuj gvidas la grupojn de Antifa, estas “vere malbonuloj kun abomenindaj
celoj”.
Lia anonco okazis post akuzi ilin kiel “krimuloj de ekstrema maldekstro” post la amasaj protestoj
aperintaj ka?ze de la murdo de la afrousonano George Floyd mane de policisto usona en la urbo
Mineapolo en la ?tato de Minnesota (norde), la? raportis HispanTV.
La decido de Trump enskribigi la kontra?fa?isman organizon en la nigran liston, tamen, provokis
reagojn en la reto, kiuj sin demandas “Kiam Usono enskribos la grupojn de ekstrema maldekstro,
tre ligitaj al malam-ideologioj, - Proud Boys (Knaboj fieraj) kaj Ku Klux Klan(KKK)- en la liston de
teroristaj organizoj?

La movado Antifa forti?is en Usono en 2016 kun la alveno de Trump al la prezidanteco kaj
responde al la revigli?o de superecemaj movadoj ligitaj al la Tea Party kaj al la ekstrema
dekstrularo subtenanta la prezidenton. Dum la lastaj jaroj ili tre aktivas en la manifestacioj kontra?
rasismo kaj polica perforto.
La historiisto Mark Bray, a?toro de la libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook (La kontra?fa?isma
manlibro), asertas ke la naski?o de la movado en Usono fine de la 80-aj jaroj, estas ligita al la
grupo ARA, (mallonge Kontra?rasisma Agado), pioniro de la kontra?fa?ismaj movadoj en tiu
lando, kiuj alfrontis la blank-superecemulojn kaj nov-naziistojn usonajn.
?i estas inspirita en la kontra?fa?ismaj movadoj esti?intaj en E?ropo en la 20-aj jaroj reage al
revigli?o de fa?ismo, speciale en Italio, kaj uzas la saman flagon kun ru?a kaj nigra koloroj kaj la
slogano Kontra?fa?isma Agado.
Sen ?ierarkia strukturo, ?in formas kelkaj grupoj kaj individuoj organizitaj, ?efe pere de la sociaj
retoj. ?iaj membroj estas ?enerale junuloj, kiuj sin vestas nigre kaj uzas maskojn a? tukojn por ka?i
sian viza?on kaj eviti esti identigitaj.
La usona dekstrularo respondis la avancoj de tiu movado fabrikante falsajn nova?ojn: e?
respondecigis tiun kolektivon pri teroristaj atakoj kiel la pafado en Las Vegas en 2017 a?
kampanjoj per Twitter por agresi la blankajn virinojn.
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